Specifieke privacyverklaring voor de openbare raadpleging
over toegang tot sociale bescherming
1. Doel
Deze openbare raadpleging wordt gehouden om standpunten te verzamelen van wie belang
heeft of betrokken is bij de toegang tot sociale bescherming, en om deze mogelijk op internet te
publiceren, waarbij de directeur Sociale Zaken van het directoraat-generaal Werkgelegenheid,
Sociale Zaken en Inclusie als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking optreedt.
Aangezien deze onlinedienst persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, geldt Verordening
(EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door
de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe?
Identificatiegegevens
Voor deelname aan de openbare raadpleging is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens van
de respondenten, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, leeftijd en huidig beroep, evenals hun
mening over het betrokken onderwerp, worden verzameld en verwerkt.
De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk bij de organisatie en de uitvoering
van deze openbare raadpleging om de Europese Commissie in staat te stellen haar taken uit te
voeren waarvoor zij door de Verdragen is gemandateerd (zie vooral de artikelen 5 en 7 en 211219 van het EG-Verdrag).
Technische informatie
Het systeem gebruikt per sessie "cookies" voor de communicatie tussen de cliënt en de server.
Daarom moet uw browser zo zijn ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. Dit betekent echter
niet dat persoonlijke of vertrouwelijke gegevens of het IP-adres van uw pc worden opgeslagen.
Bij beëindiging van de sessie verdwijnen de cookies weer.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden zij meegedeeld?
De ontvangen bijdragen zullen samen met de identiteit van de respondent op het internet worden
gepubliceerd, tenzij de respondent bezwaar maakt tegen bekendmaking van de

persoonsgegevens omdat dit zijn of haar legitieme belangen zou schaden. In dat geval kan de
bijdrage in anonieme vorm worden bekendgemaakt. Anders wordt de bijdrage niet
bekendgemaakt en wordt de inhoud ervan in principe niet in aanmerking genomen. U moet dan
bezwaar indienen bij de onderstaande dienst.
De Europese Commissie zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden voor direct
marketing.

4. Hoe beschermen en beveiligen wij uw gegevens?
Uw antwoorden en uw taalkeuze worden opgeslagen in een beveiligde en beschermde databank
bij het Rekencentrum van de Europese Commissie, dat alle veiligheidseisen en -voorschriften
van de Commissie die voor dit soort servers en diensten door haar directoraat Veiligheid zijn
opgesteld, strikt naleeft. Niemand van buiten de Commissie heeft toegang tot de databank.
Binnen de Commissie zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig om toegang te krijgen.

5. Hoe kunt u uw gegevens inkijken, wijzigen of wissen?
Wilt u uw persoonsgegevens verifiëren of laten wijzigen, corrigeren of wissen, neem dan contact
op met de toezichthouder op onderstaand contactadres en geef daarbij duidelijk aan wat u
precies wenst.

6. Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens blijven in de databank tot de resultaten volledig geanalyseerd zijn. Zij
zullen uiterlijk één jaar na het einde van de raadpleging anoniem worden gemaakt.

7. Contactgegevens
Als u wilt nagaan welke gegevens over u zijn opgeslagen, als u deze wilt laten wijzigen,
corrigeren of wissen, of als u vragen heeft over de openbare raadpleging, de verwerking van uw
gegevens of uw rechten, neem dan gerust contact met ons op:
Directoraat voor Sociale Zaken, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie
E-mail: EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu

8. Klachten
In geval van een geschil kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming.

